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गालातीर वलाात उॊच ठिकाणी एका उॊच िाॊफालय आॊनदी याजऩुत्राचा 
ऩुतऱा उबा शोता. त्मारा वोन्माचा भुराभा शोता आखण डोळमाॊच्मा जागी 
दोन ननळमा यॊगाच ेचभचभ कयणाये इॊद्रनीर फवलरे शोत.े त्माच्मा 
तरलायीच्मा भुिीलय शोत ेएक वुॊदय भाखणक.  



एक ठदलव एक रशानळी ऩाकोऱी (स्लॎरो)  त्मा गालालरून 
उडत चाररी शोती. नतरा तो उॊचालय अवरेरा याजऩुत्राचा ऩुतऱा 
ठदवरा आखण ती आॊनदी  याजऩुत्राच्मा ऩामाळी मेऊन फवरी.  

“ला! आज भरा झोऩामरा वोन्माची िोरी मभऱारी!” अवे 
स्लत्ळीच म्शणत नतने झोऩामची तमायी केरी. आऩल्मा ऩॊिािारी 
डोके घारून ती झोऩणायच शोती, इतक्मात ऩाण्माचा एक भोिा थेंफ 
नतच्मा अॊगालय ऩडरा. भग आणिी एक थेंफ  ऩडरा. त्मानॊतय 
नतवया थेंफ ऩडरा. भग नतने लय ऩाठशरे.  

आनॊदी याजऩुत्राच्मा डोळमात अशू्र शोत ेआखण त्माच्मा वोनेयी 
गारालरून त ेलाशत शोत.े चॊद्राच्मा िकाळात त्माचा चशेया इतका वुॊदय 
ठदवत शोता की त्माच्मा डोळमातरे अशू्र ऩाशून मा छोट्माळा ऩषाच ेभन 
करुणेने बरून गेरे.  



“तू कोण आशेव?” ऩाकोऱीने  प्रलचायरे.  

“भी आशे आनॊदी याजऩुत्र. ”   

“भग तू का यडतो आशेव?” ऩाकोऱीने प्रलचायरे, “तू तय भरा मबजलूनच 
टाकरेव की.”  

“भी जेव्शा जजलॊत शोतो, तेव्शा भरा भाणवाचॊ काऱीज शोतॊ”, ऩुतळमानॊ  
उत्तय ठदरॊ, “तेव्शा भरा अश्र ूम्शणजे काम ते भाठशत नव्शतॊ. भाझ्मा  
दयफायातरे रोक भरा ‘आनॊदी याजऩुत्र’ म्शणामचे. आखण आता भी  
भेल्मालय त्माॊनी भरा इतक्मा उॊचालय आणून फवलरे आशे की  भरा  
भाझ्मा ळशयातीर वला द:ुिे ठदवतात, आखण भाझ ेरृदम जयी आता  
मळळाचे अवरे, तयी देिीर भरा यडू मेते”  

ऩुतऱा  ऩुढे म्शणारा, “ इथून फऱ्माच अॊतयालय एका गरयफाचॊ  घय आशे. 
नतथे एक रशानवा भुरगा आजायी आशे. त्मारा वॊत्र ेशल ेआशे. ऩण त्माच्मा 
आईकड ेनदीच्मा ऩाण्मािेयीज त्मारा देण्मावायिे काशीच नाशी. म्शणून तो 
यडत आशे. छोट्मा ऩषा, भाझ्मा तरलायीच्मा भुिीतरे भाखणक तू त्माच्मा 
आईरा नेऊन देळीर का?”  



ऩाकोऱी म्शणारी, “भाझ ेमभत्र भाझी इजजप्तभध्मे लाट ऩशात आशेत. ते 
नाईर नदीलय पेऱ्मा भायत अवतीर आखण नदीतल्मा कभऱाॊळी गप्ऩा भायत 
अवतीर. रलकयच ते नतथल्मा भशायाजाॊच्मा कफयीत जाऊन झोऩतीर. स्लत् 
भशायाज देिीर त्माॊच्मा यॊगीत ळलऩेटीत ऩशुडरे आशेत. त्माॊच्मा गळमातल्मा 
वोन्माच्मा भाऱेत एक फपकट ठशयव्मा यॊगाचा ऩाचू आशे.  

त्माॊचे शात लाऱरेल्मा ऩानावायिे आशेत.” 

“अये भाझ्मा राडक्मा ऩािया, तू एक यात्र भाझ्मावोफत याशळीर 
का? आखण भाझॊ एक काभ कयळीर का?” ऩुतळमाने प्रलचायरे.    



आनॊदी याजऩुत्र इतका द:ुिी  ठदवत शोता शे ऩाशून ऩाकोऱीने 
याजऩुत्राच्मा तरलायीच्मा भुिीतीर तेजस्ली भाखणक काढून घेतरे आखण 
ते आऩल्मा चोचीत ऩकडून ती  ळशयातीर इभायतीॊलरून उडू रागरी.  

लाटेत नतरा चचाचा उॊच भनोया रागरा, त्मालय वॊगभयलयी देलदतू 
कोयरे शोते.  ऩुढे  एक नदी ठदवरी.  

नदीतीर जशाजाॊलय कॊ दीर  चभचभ कयत शोते. अिेय ऩाकोऱी 
रशानवा आजायी गयीफ भुरगा यशात अवरेल्मा घयाळी आरी आखण 
आऩल्मा चोचीतरे भाखणक नतने शऱूच टेफरालय िेलरे.  

ऩाकोऱी भग याजऩुत्राकड ेऩयत  आरी आखण काभ ऩूणा केल्माचे 
त्मारा वाॊगगतरे. “ियॊ तय इतकी थॊडी ऩडरी आशे आखण तयीशी भरा छान 
उफदाय लाटते आशे, शे आश्चमाच आशे.”  



दवुऱ्मा ठदलळी चॊद्र उगलल्मालय छोटी ऩाकोऱी याजऩुत्रारा 
म्शणारी, “आता भी इजजप्तकड ेजामरा ननघते.” 

“भाझ्मा राडक्मा छोट्मा ऩषा, आणिी एक ठदलव भाझ्मावोफत 
याशळीर का ये?” याजऩुत्रान ेप्रलचायरे.  

“ऩण नतकड ेइजजप्तभध्मे भाझी वगऱे लाट ऩशात आशेत.” ऩाकोऱीने 
उत्तय ठदरे. “भेभन नालाचा देल नतथे चकचकीत ग्रॎनाईट दगडाच्मा मवॊशावनालय 
फवरा आशे. यात्रबय तो ताये ऩशात फवतो आखण ऩशाट  झारी की एकदाच 
आनॊदाचा उद्गाय काढतो आखण ऩयत गप्ऩा फवतो. दऩुायच्मा लेऱी प्रऩलळमा यॊगाचे 
मवॊश नदीकािी ऩाणी प्रऩण्मावािी मेतात.” 



“भाझ्मा राडक्मा छोट्मा ऩषा”, याजऩुत्र म्शणारा, “ळशयाच्मा 
दवुऱ्मा टोकारा, एका रशानळा ऩोटभाळमालय एक तरुण फवरा आशे. 
ठदग्दळाकारा देण्मावािी तो एक नाटक मरशून ऩूणा कयामच्मा िमत्नात 
आशे. ऩण थॊडीभुऱे त्मारा काशी मरठशता मेत नाशी आशे.”  

शे ऐकल्मालय दमा मेऊन छोटी ऩाकोऱी म्शणारी, “िीक आशे. भी 
आणिी एक यात्र याशीन. त्माच्माकड ेआणिी एक भाखणक द्मामच ेआशे 
ना?”  

“अयेये! ऩण आता भाझ्माकड ेभाखणक नाशी,” याजऩुत्र द:ुिान े
म्शणारा. “आता केलऱ भाझ ेडोऱेच मळल्रक याठशरे आशेत. त े
ठशॊदसु्थानातून आणरेल्मा नीरभण्माच ेफनरे आशेत. त्मातरा एक काढ 
आखण त्मा तरुणारा नेऊन दे.”  

“भी नाशी अवे कयणाय” ऩाकोऱी म्शणारी आखण यडू रागरी.  

“भाझी राडकी ऩाकोऱी, तुरा भाझॊ ऐकालॊच रागेर” याजऩुत्र 
म्शणारा.  

भग ऩाकोऱीने याजऩुत्राचा एक डोऱा काढून घेतरा आखण उडत 
उडत गयीफ तरुणाकड ेगेरी. तरुणाने थोड्मा लेऱाने कागदालरून नजय 
काढरी आखण त्मारा ळेजायी एक नीरभणी ठदवरा.  



दवुऱ्मा यात्री चॊद्र उगलल्मालय ऩाकोऱी म्शणारी, “आता भरा 
तुझा ननयोऩ घ्मामरा शला. भी इजजप्तरा ननघारे आशे.”  

याजऩुत्र नतरा म्शणारा, “भाझी राडकी ऩाकोऱी, आणिी एक 
ठदलव याशळीर का?”  

ऩाकोऱीने उत्तय ठदरे, “आता ठशलाऱा वुरु झारा आशे. रलकयच इथे फपा  ऩडू 
रागेर. इजजप्तभध्मे छान उफदाय शला अवेर. िजुयाच्मा झाडािारी भगयी गचिरात 
ऩडून आऱवालरेल्मा अवतीर आखण इकड ेनतकड ेऩाशत अवतीर. राडक्मा याजऩुत्रा, 
भरा आता जामरा शलॊ. ऩण ऩुढल्मा लऴी लवॊत ऋतूत भी ऩयत मेईन आखण तू जी दोन 
यत्ने देऊन टाकरीव तळीच दोन वुॊदय यत्ने भी तुझ्मावािी घेऊन मेईन.”  



“इथल्मा जलऱच्माच चौकात एक रशानळी काड्माऩेट्मा 
प्रलकणायी भुरगी उबी आशे. नतच्माकडच्मा वगळमा काड्माऩेट्मा 
गटायात ऩडल्मा आशेत. नतच्माकड ेफूट, भोजे काशीच नाशी, थॊडीत 
डोक्मारा फाॊधामरा देिीर काशी नाशी. भाझा दवुया डोऱा काढ आखण 
नतरा नेऊन दे.” 

ऩाकोऱी म्शणारी, “शलॊ तय भी तुझ्मावािी आणिी एक यात्र 
याशीन, ऩण तुझा डोऱा कवा काढू? भग तय तुरा काशीच ठदवणाय नाशी.” 

“भाझी ळशाणी ऩाकोऱी, भी वाॊगतो त ेतुरा ऐकालॊच रागेर.”  

भग ऩाकोऱीने याजऩुत्राचा दवुया डोऱा काढून घेतरा आखण उडत 
जाऊन तो शऱूच त्मा रशानळा भुरीच्मा शातात िेलरा.  

ऩाकोऱी याजऩुत्राकड ेऩयत आरी आखण म्शणारी, “आता तू 
आॊधऱा झारा आशेव. भी आता तुरा वोडून जाणाय नाशी. कामभ 
तुझ्मावोफतच याशीन.” 



दवुऱ्मा ठदलळी ऩाकोऱी ठदलवबय याजऩुत्राच्मा िाॊद्मालय फवरी आखण 
ननयननयाळमा देळात उडताना नतने काम काम ऩठशरे शोत ेत्माच ेलणान केरे. 
नाईर नदीच्मा कािालय एका ओऱीत उभ्मा याशणाऱ्मा रार यॊगाच्मा फदकाॊची 
आखण त ेआऩल्मा चोचीने वोनेयी भावे कवे ऩकडतात त्माची गोष्ट वाॊगगतरी.  

लाऱलॊटात याशणाऱ्मा, ऩथृ्लीच्मा लमाच्मा आखण वलास 
अवरेल्मा जस्पन्क्वची भाठशती वाॊगगतरी.  

िजुयाच्मा झाडात झोऩणाऱ्मा ठशयव्मा वाऩाची गोष्ट 
वाॊगगतरी.  

चॊद्राच्मा  डोंगयालयच्मा चकचकीत काळमा याजाची गोष्ट वाॊगगतरी 
आखण तो एका तजेस्ली ठशऱ्माची कळी ऩूजा कयतो त ेदेिीर वाॊगगतरे.  



आनॊदी याजऩुत्र त्माच्मा राडक्मा ऩाकोऱीरा म्शणारा, “शे फघ ऩािया, 
तू भरा फकतीतयी छान गोष्टीफाफत वाॊगगतरेव. ऩण भाणवाच्मा  शार-
अऩेष्टाॊइतकॊ  गूढ काशीच नवतॊ. आता मा भाझ्मा ळशयालरून पेयपटका 
भारून मे आखण तुरा काम काम ठदवतॊ त ेभरा वाॊग.”  

भग ऩाकोऱीने त्मा भोठ्मा ळशयालरून एक पेयपटका भायरा तवे्शा 
ळशयातीर श्रीभॊत रोक आऩल्मा वुॊदय घयाॊभध्मे भौजभजा कयत अवरेरे 
नतरा ठदवरे आखण त्माॊच्मा पाटकाफाशेय  मबकायी फवरे शोत.े ऩाकोऱी ऩयत 
आरी आखण नतने काम ऩठशरे त ेयाजऩुत्रारा वाॊगगतरे.  



“भरा वोन्माचा भुराभा ठदरेरा आशे, तू त ेवोने शऱू शऱू 
काढून घे आखण गयीफ रोकाॊना देऊन मे.” याजऩुत्राने ऩाकोऱीरा 
वाॊगगतरे.  

ऩाकोऱीने भग योज ऩुतळमालयच ेथोड ेथोड ेवोने काढामरा 
वुरुलात केरी. आता याजऩुत्राचा ऩुतऱा कऱाशीन आखण कुरूऩ ठदवू 
रागरा शोता. ऩण त्माचफयोफय गरयफाॊना वोने मभऱाल्माने त्माॊच्मा 
भुराॊच ेचशेये गुराफी शोऊ रागरे, भुरे शवू रागरी आखण आॊनदाने 
यस्त्मात िेऱू रागरी.  



थोड्माच ठदलवात फपा  ऩडू रागरे. रलकयच त ेगोिून गेरे.  

रोक आता उफदाय ळारी रऩेटून फाशेय ऩडू रागरे. रशान भुराॊनी 
देिीर डोक्मालय यॊगीत गयभ टोप्मा घारून फपाालरून घवयण्माचा 
िेऱ वुरू केरा.  

गयीफ बफचायी ऩाकोऱी थॊडीने कुडकुडू रागरी ऩण ती याजऩुत्रारा 
वोडून गेरी नाशी, आता नतचॊ याजऩुत्रालय िेभ जडरॊ शोतॊ.  

अिेय नतरा कऱरॊ की नतचा भतृ्मू जलऱ आरा शोता. 
याजऩुत्राच्मा िाॊद्मालय फवून नतने शऱूच याजऩुत्राचा ननयोऩ घेतरा 
आखण त्माच्मा ऩामाळी भरून ऩडरी.  

त्माच षणी ऩुतळमाच्मा आतून काशीतयी पुटल्मावायिा 
आलाज आरा. याजऩुत्राच्मा मळळाच्मा काऱजाच ेदोन तुकड ेझारे शोत.े 
वगऱीकड ेगोिलणायी थॊडी ऩडरी शोती.  



दवुऱ्मा ठदलळी वकाऱी ळशयाच े भेमय आऩल्मा काशी 
अगधकाऱ्माॊफयोफय ऩुतऱा फवलरेल्मा चौकातून जात शोत.े “अयेये! आनॊदी 
याजऩुत्र आता फकती कुरूऩ ठदवू रागरा आशे!” भेमय म्शणारे, “आखण 
त्माच्मा ऩामाळी ियोियच एक ऩषी भरून ऩडरा आशे. ऩषाॊना इथे मेऊन 
भयामरा ऩयलानगी नाशी अळी एक ताकीदच आता द्मामरा शली.”  

भग आनॊदी याजऩुत्राचा ऩुतऱा त्माॊनी काढून टाकरा आखण तो 
प्रलतऱलण्मावािी ऩािलून ठदरा. ऩयॊतु, तुटरेरॊ रृदम काशी प्रलतऱरॊ नाशी 
म्शणून त ेकचऱ्माच्मा ठढगात पेकून देण्मात आरॊ, भेरेरी ऩाकोऱी 
देिीर नतथेच शोती.   



“मा ळशयातीर दोन वलाागधक भूल्मलान गोष्टी भरा आणून 
द्मा,” देलाने आऩल्मा एका देलदतूारा वाॊगगतरे. देलदतू मळळाच े
काऱीज आखण भेरेरा ऩषी देलाकड ेघेऊन गेरे.  

“तुभची ननलड अगदी मोग्म आशे,” देल म्शणारा, “ आता 
स्लगाातीर भाझ्मा फागेत शी ऩाकोऱी आनॊदाने गाणे गाईर आखण 
आनॊदी याजऩुत्र इथे कामभचा याशीर.”    

जेन ये मा भुराॊच्मा ऩुस्तकाॊवािी गचत्रे काढणाऱ्मा ल 

वजालट कयणाऱ्मा िमवद्ध कराकाय आशेत आखण त्माॊच्मा 
करेच ेजगबय कौतुक केरे जात.े त्माॊनी ‘द ऑचाडा फुक 

ऑप भॎजजकर टेल्व’ मा जगबयातीर ऩयीकथाॊच्मा 
ऩुस्तकावािी गचत्रे काढरी आशेत ल वजालटशी केरी आशे. 

१९९२ वारी ‘द स्टोयी ऑप द फिएळन’ मा त्माॊच्मा 
वगचत्र ऩुस्तकारा ६ त े८ लऴे मा लमोगटातीर 

ऩुस्तकाॊच्मा वलोत्कृष्ि ऩुस्तकाच ेस्भयल्व ऩारयतोप्रऴक 

देण्मात आरे. १९९५ वारी ‘द शॎऩी प्रिन्व’ मा ऩुस्तकाची, 
‘द स्टोयी ऑप खिवभव’ ची १९९२ वारी आखण ‘नोआज 

आका ’ ची १९९१ वारी  ‘केट ग्रीनले इरस्रेळन िाईझ’च्मा 
अॊनतभ मादीवािी ननलड कयण्मात आरी शोती. ‘अ फरून 

पॉय ग्रॉडडॎड’ मा जेन ये माॊच्मा ऩठशल्मा वगचत्र ऩुस्तकाची 
१९८९ वारी ‘भदय गूज अलॉडा’ च्मा अॊनतभ मादीवािी 
ननलड कयण्मात आरी शोती.  

जेन ये माॊच्मा स्लतॊत्र ळैरीभुऱे त्माॊना एक मळस्ली 
कराकाय म्शणून भान्मता मभऱारी. त्माॊच्मा गचत्राॊना 
भोिी भागणी अवत.े त्माॊची ग्रीठटॊग काड,े ऩोस्टवा आखण 

गगफ्ट यॎप्रऩ ॊग ऩेऩयशी रोकप्रिम आशेत.  



द शॎऩी प्रिन्व  
(आनॊदी याजऩतु्र)  

१९९५ वारच्मा ‘केट ग्रीनल ेअलॊडा’ च्मा अॊनतभ मादीत  
  

जेन ये माॊची लमैळष्िमऩणूा गचते्र आखण वोनेयी यॊगाचा लाऩय  
माभुऱे मा कारातीत कराकृतीरा प्रलळेऴ वौंदमा िाप्त झारे आशे.  

  
ऑस्कय लाईल्ड माॊच्मा आनॊदी याजऩतु्राच्मा वोनेयी ऩतुळमाच्मा  

आखण इजजप्तरा जाताना त्माच्मा ऩामाळी आरेल्मा  
एका छोट्मा ऩाकोऱीच्मा गोष्टीने  भुराॊना आखण भोठ्माॊना  
देिीर १०० लऴाांशून अगधक काऱ  भॊत्रभुग्ध केरे आशे.  

  
जेन ये मा आजच्मा आघाडीच्मा गचत्रकाय आशेत  
त्माॊच्मा करेचे चाशते जगबय ऩवयरेरे आशेत.  

  
लमैळष्ट्मऩणूा कराकाय  

‘द गार्ड ामन’  


